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поняттями, діалектизмами, сленгом, запозиченнями та неологізмами. На такий стрімкий 

розвиток лексичного складу активно впливають як соціально-політичні явища, так і 

культурно-історичні події всередині та поза межами регіону.  

Досліджено причини виникнення такого явища як «запозичення» в тайванській 

варіації китайської мови, виокремлено низку класифікованих запозичень в «гоюй», 

проведено певне дослідження, щодо присутності запозичень в «гоюй» та описано окремі 

функціонально-стилістичні особливості таких запозичень. Визначено, що будь-які зміни 

у словниковому складі «гоюй» як результат проникнення іншомовних запозичень у 

певну мову тягне за собою стилістичні та семантичні зміни в словах, які вже 

перебувають у активному вжитку у мові. Такі зрушення викликають низку труднощів 

під час вивчення мови та при перекладі з неї чи на неї. Проаналізовано адаптаційні 

процеси іншомовних запозичень в «гоюй». 
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Навчання іноземних мов на програмах університетського рівня є регламентованим 

процесом, що включає різні етапи та формати діяльності, компетенції у взаємопов'язаних 

міждисциплінарних сферах.  

Представлене дослідження являє собою пакет всебічних інституційних розвідок 

[3; 4; 5] щодо впливу цифровізації та розширеного використання засобів ІКТ [1; 2], що 

застосовуються до різних аспектів східної (китайська та японська мови) та європейської 

(італійська, іспанська, французька, англійська) філології: оцінка, управління навчальним 

процесом, програмовані результати, формування комунікативної та цифрової 

компетентності в парадигмі COVID-19. Метою цього дослідження є порівняльна 

глибинна діагностика індивідуальних параметрів оцінки якості електронного 

дистанційного та гібридного навчання на програмах з європейських та східних мов у 

регіональних університетах України для різних груп стейкхолдерів (здобувачі освіти 

та викладачі). 

На сьогоднішній день дослідницький емпірична база дослідження охоплює такі 

напрямки: 1) повні набори даних опитування щодо поглибленого суб’єктивного досвіду 

здобувачів освіти в галузі електронного навчання та гібридного навчання [5] за часовим 

періодом COVID-19 на програмах східних мов (китайська та японська) та європейських 

мов (італійська, іспанська, французька, англійська) в м. Київ та в регіональних 

університетах України (1-й, 2-й та 3-й рівні освіти); 2) повні набори даних опитування 

щодо поглибленого суб’єктивного досвіду викладачів та адміністративних 

співробітників в галузі електронного навчання та змішаного навчання в рамках COVID-

19 на програмах східних мов (китайська та японська) та європейських мов (італійська, 

іспанська, французька, англійська) в м. Київ та в регіональних університетах України [3]. 

Методологічно, на основі профілю діяльності (цифрове дистанційне та змішане 

навчання при засвоєнні іноземних мов) було розроблено онлайн-опитування для оцінки 

поглибленого суб'єктивного досвіду електронного навчання та гібридного навчання у 

часові рамки COVID-19 (березень 2020 - січень 2021) для стейкхолдерів (студенти, 

магістранти, аспіранти, викладачі) програм з іноземних мов. 

Онлайн-анкета, що складається з 21 запитання, розділена на такі категорії: 1) 

Питання щодо загальної оцінки індивідуального досвіду та оцінки якості електронного 

навчання та гібридного навчання в рамках заходів карантину COVID-19 (березень 2020 - 

січень 2021) для університетських програм східної (китайської, японської) та 

європейської (англійська, французька, іспанська, італійська) філології; 2) Питання щодо 

оцінки індивідуального досвіду та якості електронного навчання та гібридного навчання 

в рамках COVID-19 порівняно з традиційними форматами навчання; 3) Питання щодо 

індивідуальної оцінки якості проектування навчального процесу, програмованих 

результатів навчання та прогнозованих компетенцій для університетських програм 

східної та європейської філології в рамках COVID-19 (березень 2020 - січень 2021). В 

опитуванні взяли участь 587 респондентів з університетів м. Києва та регіональних 

університетів України. 

Наступні групи респондентів взяли участь: 
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Вибірка географічного розподілу охоплює університети столиці України (м. Київ) та 

репрезентативний вибір регіональних університетів України (14 університетів), що 

пропонують основні програми зі східної (китайська, японська) та європейської 

(англійська, французька, іспанська, італійська) філології. 

Регіональні параметри оцінюваних університетів залучають 9 обласних центрів 

України: Харків, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький (Кіровоград), Херсон, Одеса, 

Чернівці, Львів, Луцьк; 3 обласні міста України (Маріуполь, Кривий Ріг, 

Дніпродзержинськ). Географічний розподіл вибірки дозволяє представити всі регіони 

України - Північ, Схід, Південь та Захід. 

Студенти програм східних та європейських мов усіх рівнів оцінили свій всебічний 

індивідуальний досвід електронного навчання як переважно 4 - переважно прийнятний 

(34,3% респондентів), 3 - середній (30,6%), 5 - найбільш прийнятний - 21,3%. Викладачі 

та співробітники програм східних та європейських мов усіх рівнів оцінили свій 

всебічний індивідуальний досвід електронного навчання переважно як 3 - середній 

(57,6%) та 4 - переважно прийнятний (24,2%). 

Студенти програм східних та європейських мов усіх рівнів розподілили переваги 

електронного навчання та гібридного навчання та визначили найвищі рейтингові 

показники так:  

 Можливість працювати вдома (75,5% респондентів) 

 Паралельне виконання кількох завдань та заходів (50%) 

 Адаптованість та гнучкість графіку роботи (47,2%) 

 Можливість самостійної роботи в процесі навчання (38,7%) 

 
Викладачі та співробітники програм східних та європейських мов усіх рівнів 

розподілили переваги електронного навчання та гібридного навчання та визначили 

найвищі рейтингові показники так:  

 Економія часу для поїздок на роботу (63,6%) 

 Можливість поліпшити цифрову грамотність (60,6%) 

 Можливість працювати вдома (57,6% респондентів) 

 Можливість технологічно урізноманітнити освітню діяльність, навчальні 

матеріали та методи (48,5%) 

 Адаптованість та гнучкість графіку роботи (48,5%) 
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Студенти програм східних та європейських мов усіх рівнів розподілили недоліки 

електронного навчання та гібридного навчання: 

 Збільшення обсягу роботи під час підготовки до навчальних занять та 

забезпечення навчального процесу (63,9%) 

 Емоційне вигорання (54,6%) 

 Відсутність міжособистісного спілкування на регулярній основі (47,4%) 

 Потреба у спеціалізованих технічних засобах навчання та онлайн-комунікації / 

технічні обмеження (32%) 

Викладачі та співробітники програм східних та європейських мов усіх рівнів 

розподілили недоліки електронного навчання та гібридного навчання: 

 Відсутність міжособистісного спілкування зі студентами та колегами на 

регулярній основі (81,8%) 

 Збільшення обсягу роботи під час підготовки до навчальних занять та 

забезпечення навчального процесу (63,6%) 

 Емоційне вигорання (51,2%) 

 Потреба у спеціалізованих технічних засобах навчання та онлайн-спілкуванні / 

технічні обмеження (48,5%). 

Всебічне порівняння індивідуального досвіду традиційного навчання (ТЛ) та 

електронного навчання (ЕЛ) було оцінено за 5-бальною шкалою Лайкерта (5 - 

максимальна якість та ефективність, 1 - мінімальна якість та ефективність). 

Студенти програм східних та європейських мов усіх рівнів оцінили порівняльну 

якість традиційного та електронного навчання таким чином: 

 4 - переважно якісні та ефективні (ТЛ - 48%, ЕЛ - 40% респондентів) 

 5 - найбільш якісні та ефективні (ТЛ - 28%, ЕЛ - 26% респондентів) 

 3 - середнє за якістю та ефективністю (ТЛ - 20%, ЕЛ - 25% респондентів) 
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Викладачі та співробітники програм східних та європейських мов усіх рівнів оцінили 

порівняльну якість традиційного та електронного навчання таким чином: 

 4 - переважно якісні та ефективні (TL - 45%, EL - 30% респондентів) 

 5 - найбільш якісні та ефективні (TL - 82%, EL - 7% респондентів) 

 3 - середнє за якістю та ефективністю (TL - 0%, EL - 48% респондентів). 

 

 
 

Середній бал індивідуального порівняння якості та ефективності традиційного 

навчання (ТЛ) та електронного навчання (ЕЛ) усіх груп респондентів становить 4 - 

переважно якісний та ефективний. 

Студенти програм східних та європейських мов усіх рівнів університетах України, 

оцінюють найвищу якість наближення електронного навчання в період COVID-19 до 

традиційного навчання так: 

 Київ (столиця) – 90%-100% порівняльний бал до ТЛ  

 Харків (Схід) – 85% порівняльний бал до ТЛ 

 Львів (Захід) – 80% порівняльний бал до ТЛ 

 Чернівці (Захід) – 80% порівняльний бал до ТЛ 

 Запоріжжя (Південь) – 80% порівняльний бал до ТЛ 

 Дніпро (Південний Схід) – 78% порівняльний бал до ТЛ 
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Викладачі  програм східних та європейських мов усіх рівнів університетах України, 

оцінюють найвищу якість наближення електронного навчання в період COVID-19 до 

традиційного навчання так: 

 Київ (столиця) – 80% порівняльний бал до ТЛ  

 Запоріжжя (Південь) – 80% порівняльний бал до ТЛ 

 Львів (Захід) – 70% порівняльний бал до ТЛ 

 Чернівці (Захід) – 70% порівняльний бал до ТЛ 

 Луцьк (Захід) – 70% порівняльний бал до ТЛ 

 

 
 

Студенти програм східних та європейських мов усіх рівнів в університетах України 

визначили наступні основні виклики та обмеження (технічні та соціально-

психологічні) в ефективному та якісному перетворенні освітніх елементів у гібридний 

та електронний формат навчання: 

 Технічні труднощі (відсутність стабільного з’єднання з Інтернетом, відсутність 

необхідного обладнання, потужності побутового комп’ютерного обладнання) - 68% 

респондентів; 

 Втома – 59,6% респондентів; 

 Емоційне вигорання – 45,2% респондентів; 

 Стрес – 45,2% респондентів. 

Викладачі програм східних та європейських мов усіх рівнів в університетах України 

визначили наступні основні виклики та обмеження (технічні та соціально-

психологічні) в ефективному та якісному перетворенні освітніх елементів у гібридний 

та електронний формат навчання: 

 Технічні труднощі (відсутність стабільного з’єднання з Інтернетом, відсутність 

необхідного обладнання, потужності побутового комп’ютерного обладнання) - 81,8% 

респондентів 

 Емоційне вигорання – 60,6% респондентів 

 втома – 60,6% респондентів; 

 Відсутність навичок цифрової грамотності – 42,4% респондентів; 
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 Відсутність досвіду роботи з електронними системами управління навчанням 

(Moodle, GoogleClass тощо) – 39,4%; 

 Відсутність досвіду роботи з допоміжними ІКТ-інструментами для організації 

навчального процесу (відеоконференції, тестування, опитування, онлайнові дошки тощо) 

- 39,4. 

Контент-аналіз індивідуального досвіду проведено шляхом корпусного аналізу 

вільних асоціацій СТУДЕНТІВ та ВИКЛАДАЧІВ університетів Ураїни щодо 

упровадження гібридного та електронного навчання в період COVID-19.  

Розподіл ключових асоціацій СТУДЕНТІВ має форми предикативного та 

дистрибутивного поєднання таких концептів: ВТОМА, КОМФОРТ, СТРЕС, ЧАС, 

ЗБІЛЬШЕННЯ: 

 

 

 

 
 

 

Розподіл ключових асоціацій ВИКЛАДАЧІВ має форми предикативного та 

дистрибутивного поєднання таких концептів: ВІДСУТНІСТЬ, ВТОМА, ЖИВЕ, 

СПІЛКУВАННЯ, НАВЧАННЯ, МЕНЕДЖМЕНТ, РОЗЧАРУВАННЯ: 
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На основі всебічних даних опитування в усіх регіонах України було розроблено 

рекомендації щодо ефективного впровадження електронного навчання та гібридного 

навчання в рамках карантинних заходів COVID-19 для програм іноземних мов, беручи 

до уваги виклики та обмеження у перетворенні навчальних елементів у гібридний та 

електронний формат навчання. 
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